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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
Tel.:  +48 814663013
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa SIPL
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.81.2019

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I: Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu
„Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 2 . Część II: Wdrożenie i rozbudowa systemów
teleinformatycznych Miasta Lublin w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Pełen zakres zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://
bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ w folderze
dot.przedmiotowego zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/11/2019

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-134875
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-461532
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/09/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(...) b) co najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w
zakresie czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto
(dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...) b) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie o
najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w zakresie
czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego
kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(...) b) co najmniej jednej dostawy systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, który zawierał
funkcjonalności wspomagające obsługę spraw i dokumentów w zakresie czynności wynikających z
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o wartości minimum 350 000,00 zł brutto (dla dostaw
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu
NBP na dzień zawarcia umowy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461532-2019:TEXT:PL:HTML
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(...) b) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co
najmniej jednej dostawy systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, który zawierał funkcjonalności
wspomagające obsługę spraw i dokumentów w zakresie czynności wynikających z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14,
poz. 67), o wartości minimum 350 000,00 zł brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


